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دبي 
اإلمارات العربیة المتحدة دولة 

  الموحدة الموجزة المرحليةمراجعة البيانات المالية  مدقق الحســــــابات المســــــتقل حول تقریر 
أمانات القابضة ش.م.ع. إلى السادة مجلس إدارة

المقدمة
ــركةالمرفقة   الموحدة الموجزة المرحليةالبيانات المالية   قمنا بمراجعةلقد  ــركةأمانات القابضــــة ش.م.ع. (" لشــ ــركات ")  الشــ والشــ

 سبتمبر ٣٠كما في    الموحد المرحليالمجموعة")، والتي تتألف من بيان المركز المالي  بــــــــــــــ "(یشار إليها مجتمعة   التابعة لها 
ـــــــــامل األخرى  ذات العالقة المرحلية  والبيانات الموحدة   ٢٠٢١ ـــــــــائر وبنود الدخل الشــ ـــــهر  لألرباح أو الخســ ــ ــ لفترتي الثالثة أشــ

لفترة  والتدفقات النقدیة  في حقوق الملكية  غيرات  أشــــــــــــــهر المنتهيتين في ذلك التاریخ والبيانات الموحدة المرحلية للت تســــــــــــــعةوال
ــعةال ــهر تســ ــيریةالمنتهية في ذلك التاریخ   أشــ ــؤولة عن إعداد وعرض هذه البيانات المالية  واإلیضــــاحات التفســ . إن اإلدارة مســ

، إعداد التقاریر المالية المرحلية ("المعيار المحاسـبي الدولي  ٣٤لمعيار المحاسـبي الدولي رقم  لوفقًا   الموحدة الموجزة المرحلية
استنادًا إلى أعمال المراجعة   الموحدة الموجزة المرحلية"). إن مسؤوليتنا هي إعطاء استنتاج حول هذه البيانات المالية  ٣٤رقم 

التي قمنا بها.

مجال المراجعة
الــذي ینطبق على مهــام المراجعــة "مراجعــة المعلومــات المــاليــة المرحليــة   ٢٤١٠قــًا للمعيــار الــدولي رقم  لقــد تمــت مراجعتنــا وف

المنجزة من قبل مدقق حســابات المنشــأة المســتقل". تتألف مراجعة المعلومات المالية المرحلية من طلب االســتفســارات بصــورة 
ـــؤولين عن األمور المالية والمحاســــب ية وتطبيق اإلجراءات التحليلية وإجراءات المراجعة األخرى.  رئيســــية من األشــــخاص المسـ

إن مجـال عملـية المراجعـة أقـل بكثير من مجـال التـدقيق الـذي یتم وفـقًا لمعـایير التـدقيق اـلدولـية وبنـاء عليـه فـإنهـا ال تمكنـنا من  
على ذلك،  القيام بالتدقيـــق. بناءً   الحصول على التأكيدات التي تطلعنا على جميع األمور الجـــوهریة التي یمكن تحدیدها أثناء

فإننا ال نبدي رأیًا بخصوص التدقيق.

االستنتاج
المرفقة لم یتم   الموحدة الموجزة المرحليةاســتنادًا إلى مراجعتنــــــــــــــــا، لم یرد إلى علمنا ما یســتوجب االعتقاد بأن البيانات المالية  

.٣٤النواحي الجوهریة، وفقًا للمعيار المحاسبي الدولي رقم  كافةإعدادها، من 

رنست ویونغا نع

:موقعة من
أشرف أبو شرخ

شریـك
٦٩٠رقم القيد : 

٢٠٢١  نوفمبر ٩
دبي، اإلمارات العربية المتحدة










































